
Open grasland, beheer kruidenrijk en vernat grasland 

 

Sprekers: Wim Schippers (Aardewerk advies), Ernst Oosterveld (Altenburg en 

Wymenga), Mark Kuiper (Natuurbeleven) 

 

 

Vraagstelling: Wat is kruidenrijk grasland en hoe moet het eruitzien om de doelsoorten te 

beschermen. Hoe is pitrus of witboldominantie bij op te lossen?  

  

Programma:  

 

 Vanaf 09.30 uur: Inloop met koffie/thee 

 10.00 uur: Welkom en voorstelronde 

 10.15 – 12.30 uur lezingen 

 

Beheer kruidenrijk grasland voor weidevogels 
Kruidenrijk grasland is van essentieel belang voor weidevogels en insecten. Het beheer vraagt 

aanbrengen van weinig, liefst geen mest en enkele keren (gefaseerd) maaien per jaar, met zo 

nodig naweiden. Het aanleggen van kruidenrijk grasland is nog een weinig toegepaste 

beheermaatregel. Wat moet de mineralentoestand van de bodem zijn? Welke manier van 

zaaien is het beste en hoe ga je als boer om met negatieve aspecten van doodspuiten, ploegen 

en herinzaaien zoals massale opkomst van ridderzuring?  

Spreker: nog niet bekend 
 

Hoe kun je kruidenrijk grasland maken? Welke zaadmengsels zijn beschikbaar? Hoe moet je 

het beheren? Wat doe je met opkomst van ongewenste platen zoals ridderzuring?  

Spreker: Wim Schippers 

  

Hoe kun je tijdelijk verhoogd slootpeil inzetten bij het creëren en beheren van 

kruidenrijk grasland?  
Vanuit weidevogeloogpunt is het zinvol om vernatting/plasdras via tijdelijk 

verhoogd  slootpeil te combineren met het realiseren van kruidenrijk grasland op het naast 

liggende grasland. De drasse slootkanten fungeren als aantrekkelijk foerageergebied voor de 

oudervogels bij vestiging. Het uitstel van maaien bevordert het uitkomstresultaat van nestten. 

De kruidenrijkdom zorgt voor insectenrijkdom en dus voor een goed voedselaanbod voor 

kuikens. Hoe groot moet de minimale omvang zijn van een gebied met een dergelijk beheer? 

Is het al effectief als het gaat om een enkele sloot en de twee aanliggende percelen? Wat is de 

rol van het waterschap? En hoe kunnen plasdras oevers zo worden ingericht en beheerd dat ze 

ook voordeel opleveren voor grote en/of kleine modderkruiper? Wat weten we van de 

aantrekkingskracht van verhoogd slootpeil op aanwezigheid en foerageergedrag van 

weidevogels? Is er een effect iop het concentreren van territoria van weidevogels? 

Spreker: Ernst Oosterveld  

  

 12.30 – 13.00 uur Lunch 

 13.00 – 15.00 uur veldbezoek bij Kees Lambalk, geleid door Mark Kuiper 

(Natuurbeleven) 

 15.00 – 15.15 uur afsluiting met een drankje 

  

Datum:14  juni 2016 

 



 

Locatie: Clara Maria Kaasboerderij en Klompenmakerij, Boevenkerkerweg 106,  

1188 XH Amstelveen.  

Veldlokatie: Bovenkerkerpolder (perceel dat in 2015 is ingezaaid met een kruidenrijk 

zaadmengsel)  

 


